
تعاىل يف خلقه وأن له التدبري املطلق؛ بناء على أيش؟ بناء سبحانه و من فوائد هذه اآلية: متام سلطان اهللا : الشيخ

  على املقدر الذي قدرناه ليظهر بذلك أو ليتبني بذلك متام سلطان اهللا .

ومن فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل قد ميتحن العبد ليعلم إميانه من عدمه؛ مباذا ؟ ميتحنه بأنواع من االمتحانات 

؟ باملصائب؛ وإذا يسر اهللا لإلنسان  تارة مبصائب وتارة باملعائب، تارة باملصائب وتارة باملعائب؛ فهنا ابتالء مباذا

يبلونكم بشيء من الصيد ليا أيها الذين آمنوا  ((مثل قوله تعاىل:  ,ئبأسباب املعصية فهذا ابتالء بتيسري املعا

  تناله أيديكم ورماحكم ليعلم اهللا من يخافه بالغيب ))

  ما تقول يا حممد الشميلي يف هذه اآلية ؟ هذا االبتالء ما هو ؟

   ؛سبحانه وتعاىل ابتالء حىت يعلم من يتعدى حدود اهللا: الطالب

  القصة ؟  ويشإذا  :الشيخ

يا أيها الذين آمنوا ال يبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم  ((قصة يعين قوله سبحانه وتعاىل: : الطالب

يعين حرم على املؤمنني  فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم )),ورماحكم وليعلم اهللا من يخافه بالغيب 

   الصيد وهم حرم ؟

يعين ميسك  ,ؤمنني وهم حرم فابتالهم بصيد تناهلم أيديهم ورماحهمحرم اهللا الصيد على امل ,صح :الشيخ

  ليعلم اهللا من يخافه بالغيب )) . (( :اإلنسان الصيد بيده وبرحمه ما حيتاج إىل سهم

من فوائد هذه اآلية: أن علم اهللا سبحانه وتعاىل على قسمني؛ علمه باألشياء على قسمني: علم بأا ستوجد 

  وليعلم اهللا الذين آمنوا )) . ((أا وجدت وهذا يكون عند الوجود؛ وهلذا قال: وهذا أزيل؛ وعلم ب

ليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ  ((من فوائد هذه اآلية: أن اهللا تعاىل قد يقدر املكروه حلكم بالغة كثرية؛ لقوله: 

  منكم شهداء )) .

فكأنه سبحانه اصطفى هؤالء  ذ منكم ))ويتخ ((ومن فوائدها: فضيلة الشهادة؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

  الشهداء واختذهم لنفسه .

أول من يدخل فيها  ليتخذ منكم شهداء )) ((من فوائد هذه اآلية: اإلشارة بل فضيلة شهداء أحد؛ ألن قوله: 

  شهداء أحد رضي اهللا عنهم .

ومن فوائدها: إثبات احملبة هللا، أن اهللا حيب؛ وجه ذلك ؟ أن نفيها عن الظاملني يدل على ثبوا لضدهم؛ ألا لو 

وغريه من أهل العلم انتفت عن هؤالء وهؤالء مل يكن يف نفيها عن الظاملني فائدة؛ وهلذا استدل الشافعي رمحه اهللا 

فجار؛ اليعين  كال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون )) ((تعاىل:  رؤية املؤمنني لرم يف اآلخرة بقوله على ثبوت



وهذا الشك  ؛" فلما حجب هؤالء عن رؤيته في السخط دل على رؤية اآلخرين في حال الرضا ": قال

 م؛ ألا لو كانت منتفيةاستدالل جيد؛ فهنا نقول ملا نفى احملبة عن الظاملني دل على ثبوا ملن ؟ ملن كان ضده

 ء وهؤالء مل يكن لتخصيص الظاملني فائدة؛ احملبة يعين كون اهللا حيب الشخص هل فيها نقص بالنسبة هللاعن هؤال

؟ ال؛ وهلذا كان أهل السنة السلف يثبتون أن اهللا تعاىل حيب، يثبتون أن اهللا حيب وأنه حيب أيضا، كما قال 

انه وتعاىل إذا وفق العبد هلا ال يعادهلا شيء وال فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه )) وحمبة اهللا سبح تعاىل: ((

جيد اإلنسان يف حمبة اهللا لذة ال توصف أبدا؛ حىت إن بعض السلف يقول: لو يعلم امللوك وأبناء  ,مياثلها لذة

امللوك ما حنن فيه جلالدونا عليه بالسيوف، امللوك هم يف قمة النعيم الدنيوي؛ أليس كذلك ؟ وأبنائهم كذلك؛ 

لو يعلم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه يعين من  :باب اهللا وأولياء اهللا أعظم منهم يف هذا النعيم؛ يقوللكن أح

من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن  ((اللذة والسرور جلالدونا عليه بالسيوف؛ ويدل هلذا قوله تعاىل: 

طيب إذا نقول من مذهب أهل السنة واجلماعة إثبات احملبة هللا، أن اهللا حيب وأنه حيب  فلنحيينه حياة طيبة ))؛

.  

لكنه ليس إنكار تكذيب بل إنكار  ,من الناس من أنكر حمبة اهللا ,هل من الناس من أنكر حمبة اهللا ؟ نعمطيب, 

؟ أو  أو أيش مب أي يريد أن يثيبهمعىن حيو الثواب، اإلرادة أو الثواب؛ فتأويل؛ فقالوا املراد باحملبة اإلرادة أ

حرام  :، معىن حيبهم أي يثيبهم؛ وهؤالء هم األشاعرة ومن كان أشد منهم يف التعطيل، األشاعرة يقولونميثيبه

أو معناه  م؟ يقول معىن حيب يعين يريد أن يثيبه عليك أن تقول إن اهللا حيب، حرام عليك؛ طيب اهللا يقول حيب

وأن ما ذهبوا إليه يعترب حتريفا لكتاب اهللا وليس تأويال  ,ل هذا كثريا وبينا بطالن مذهبهم؛ وقد مر علينا مثميثيبه

  له .

وكل إنسان يهرب هروبه من ال يحب الظالمين ))  ((من فوائد اآلية الكرمية: التحذير من الظلم؛ وجهه ؟ لقوله: 

لم؛  والظلم أقسام إما يف حق اهللا وإما يف األسد من كل فعل يؤدي إىل عدم حمبة اهللا له؛ ففي هذا حتذير من الظ

حق اآلدمي، والظلم يف حق اآلدمي إما يف املال وإما يف النفس وإما يف العرض، أنواع؛ لكن كل ظلم فإن اهللا ال 

  حيبه .

ويكره هذا أقوى من هذا؛  ,مبعىن أنه حيب هذا أقوى من هذا ,من فوائد اآلية الكرمية: أن حمبة اهللا قد تتبعض

وينقص بنقصه ويضعف بضعفه؛ فإذا كان انتفاء  ,أن احلكم إذا علق بوصف فإنه يزداد بزيادته ويقوى بقوته وجهه

  .ظلم كان أبعد عن حمبة اهللا عزوجلاحملبة من أجل الظلم فكلما كان اإلنسان أ

  ؟  ةالرابع وليمحص اهللا الذين آمنوا )) (( :مث ذكر اهللا فائدة أخرى كم تكون



حبيث ميحص مبعىن ينقي، ميحص أي ينقي؛ وهل املراد تنقيتهم من غريهم  اهللا الذين آمنوا ))وليمحص  ((قال: 

  إلميان ؟ أو تنقيتهم من الذنوب مبا أصام من القرح ؟ أو األمران مجيعا ؟ يتبني املؤمن النقي الصايف ا

  مجيعا، : الطالب

دينا قاعدة سبقت وهي: أن اللفظ إذا كان حيتمل ل امران مجيعا ؟ ألنلكم األ؟ من يقول  األمران مجيعا: الشيخ

ينقيهم من الذنوب مبا أصام من  :حيمصهمر فإنه حيمل عليهما مجيعا؛ إذا فهو معنيني ال ينايف أحدمها اآلخ

يعين يتبني بذلك خالصة املؤمنني ممن يف إميام شيء من الشك أو  ,القرح، وينقيهم أيضا باعتبار اخلالصة

إذا من احلكمة فيما  وليعلم اهللا الذين آمنوا منكم ))؛ ((الكفر؛ وهذا أمر ظاهر وهو كما أشار اهللا يف قوله: 

 ,صيبةمن هذه املأصام حصل للمسلمني من القرح أن اهللا ميحص من ؟ الذين آمنوا؛ ينقيهم من الذنوب مبا 

  وينقيهم ببيان اخللص أهل الصفوة .

 ,ميحق الكافرين ؟ سبحان اهللا، إذا نصرهم يكون سببا حملقهم ؟ نعم ويمحق الكافرين )) ((اخلامسة قال: 

وظنوا أن هلم السيطرة دائما فحينئذ  ,ألم إذا انتصروا علو واستكربوا وانتفخوا يف أنفسهم ,يكون سببا حملقهم

وقال بعض أهل العلم: ميحق  قهم؛ هذا هو وجه اآلية؛وبذلك يكون حم ,أخرى بقتال املسلمنييعيدون الكرة مرة 

الكافرين يهلكهم مبا جنوه على املسلمني، مبا جنوه على املسلمني من القرح؛ فجعل احملق يعين العذاب واهلالك يف 

ا؛ وذلك ألم إذا انتصروا يف هذه املرة اآلخرة؛ ولكن املعىن األول أوجه، املعىن األول أوجه أنه ميحقهم حمقا حسي

  , وبذلك يكون حمقهم والقضاء عليهم.نتصار مرة أخرىاالحاولوا أن يعيدوا الكرة مرة ثانية ألجل 

طلع النخل؛ يعين وعاء  , ومنه مسي الكفراءوأصل الكفر يف اللغة السرت ,مأخوذ من الكفر كافرين ))ال ((وقوله: 

  إذا ذكر اهللا يف هاتني اآليتني ملس القرح كم فائدة ؟ مخس فوائد ., طيب؛ ألنه يسرت ما كان فيه

حسبتم أن , أي بل أأم هنا منقطعة فتكون مبعىن بل ومهزة االستفهام أم حسبتم أن تدخلوا الجنة )) : ((مث قال

ب عنه األخ ؟ يجي ,منقطعة احرتازا من املتصلة؛ فما هو الفرق بينهما بني املتصلة واملنفصلة :تدخلوا اجلنة؛ وقولنا

   ما الفرق بني أم املنقطعة وأم املتصلة ؟

  ؛ : املتصلة تكون عاطفةالطالب

  : وهذا عطف؛ الشيخ

  ... :الطالب

  مبعىن أو ؟  املتصلةمزة و اهلنقطعة مبعىن بل و : الفرق بينها من وجه: أوال هذه املالطالب

   ؛مبعىن أو تلكمزة و اهلنقطعة مبعىن بل و : نعم,  املالشيخ



  عادل وأم املنقطعة ليس هلا معادل؛ املاملتصلة يذكر معها : الطالب

سواء عليهم  ((قال اهللا تعاىل:  , يعين الفرق إذا يتضح باملثال؛وهذا معىن ما قال األخ هداية اهللا: الشيخ

 :أو؛ طيبا مبعىن ألمعادل و ؟ متصلة؛ ألنه ذكر فيها  ويش نقول يف هذه أأنذرتهم أم لم تنذرهم ال يؤمنون ))

   أم تأمرهم أحالهم بهذا أم هم قوم طاغون )) ؟ ((

  ، قطعةمن: الطالب

بل قال أم تأمرهم  طغاة,ذا ليس معادال لكوم  أن يقولواألن أمر أحالهم  ,؟ نعم انتبهوا؛ مبعىن بل: الشيخ

سبتم أن تدخلوا أم ح (( :مل تأمرهم ولكنهم قوم طاغون؛ طيب هنا ,أحالمهم ذا أم مل تأمرهم ؟ اجلواب

  ؟ متصلة أو منقطعة الجنة ))

  منقطعة؛ : الطالب

  تسمع أصوام؛ أيش تقولون اآلن ؟  ...حىت الذين أجابوا بأا منقطعة  ,ولكن اجلواب ضعيف جدا: الشيخ

  منقطعة، : الطالب

  مزة .اهلوألا مبعىن بل و  ,ألنه مل يذكر املعادل ,؟ نعم : منقطعةالشيخ

يعين هل تظنون أن  ,أظننتم أن تدخلوا اجلنة؛ واالستفهام هنا للتوبيخ :أي تدخلوا الجنة ))أم حسبتم أن  ((

ة ناجل ؛وملا يعلمولما يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ))  ((تدخلوا اجلنة بال اختبار؛ وهلذا قال: 

 ,هنا جازمة :ملا يعلم، ملا ولما يعلم اهللا )) ((ودار اخللد ـ جعلين اهللا وإياكم من أهلها ـ هي مأوى املتقني 

أن الفعل جزم بعدها؛ ونسأل األخ الذي وراء شيبة  ازمةجأا والدليل على جزمها أن الفعل جزم، الدليل على 

  هل الفعل بعدها جمزوم ؟ 

  ؟ نعم جمزوم؛  وملا يعلم: الطالب

  ول جمزوم ؟ يعلم اهللا، كيف تق كسر,  ولما يعلم اهللا )) ((الفعل : الشيخ

   ,كسر اللتقاء الساكنني: الطالب

  يعين حرك بالكسر اللتقاء الساكنني؛ وأصله ؟ : الشيخ

  وأصله وملا يعلم؛ : الطالب

  لكن ملا كان بعده ساكنا كسر ألنه على القاعدة اليت أشار ابن مالك يف الكافية :: الشيخ

  ؛استحقق      وإن يكن لينا فحذفه إن ساكنان التقيا اكسر ما سب

  تقاء الساكنني .الكسر إللا جازمة بدليل أن الفعل جزم بعدها لكنه حرك بملا قلنا أ لما يعلم )) ((طيب قوله: 



  نريد أن نستذكر ما مضى,  هل تأيت ملا غري جازمة ؟

  لزيادة ؛  :الطالب

  زيادة ؟ : الشيخ

   ,دةوملا زئ أيت ملا شرطيةنعم ت :الطالب

  نعم يا خالد ؟ : الشيخ

  تأيت يا شيخ؛ الظاهر  :الطالب

  ؟  تأيت أيش: الشيخ

  غري جازمة؛  :الطالب

  لكن تأيت ألي معىن ؟ : الشيخ

  تأيت له؛ املعىن الذي يعين  :الطالب

   ، وتأيت ؟اجازمة انتهينا منه: تأيت الشيخ

  تأيت شرطية؛  :الطالب

  مثل ؟  ,تأيت شرطية: الشيخ

  ملا قام زيد قام عمرو ؛  :الطالب

   نعم زيد ؟ ,طيب هذه واحدة وأنه لما قام عبد اهللا يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ))؛ ((: الشيخ

  تأيت ظرفية،  :الطالب

  مبعىن ؟ : الشيخ

  مبعىن حني؛  :الطالب

  مثل ؟ : الشيخ

   ))؛ ...فلما قضينا عليه الموت  (( :الطالب

  هذه شرطية؛ : الشيخ

   ؛)) دون اهللا من شيء لما جاء أمر ربك آلهتهم التي يدعون مننت عنهم فما أغ ((قوله تعاىل:  :الطالب

  ؛ : نعم, أي حني جاء أمر ريب؛ هذه ثالثةالشيخ

  مبعىن إال استثنائية ؛ : الطالب

  ؛ : مبعىن إال استثنائيةالشيخ



   إن كل نفس لما عليها حافظ )) ((: الطالب

  أي إال عليها حافظ؛ أربع معاين .: الشيخ

قاعدة  هذه يا شيخ ما نأخذ من ويتخذ منكم شهداء )) ((أحسن اهللا إليك ! يف قول اهللا تعاىل: شيخ : السائل

يتخذ من فيه صفات اإلميان والتقى هم الذين  أن اهللا سبحانه وتعاىل ال يتخذ كل الناس شهداء وإمنا :عامة

   شهداء ؟ همخذيت

  بيانية فال يتعني؛  هذا حيتمل إذا قلنا من للتبعيض؛ أما إذا قلنا إا: الشيخ

   ...: يعين قد يتخذ شهداء السائل

  جائز لكنه واقعا مل يكن؛ ألن كثريا من املسلمني ماتوا على غري الشهادة . : عقالالشيخ

   خاصة يف اجلهاد ؟: السائل

  أي نعم حىت يف اجلهاد كثري من املسلمني مل حيصل هلم الشهادة .: الشيخ

  قاعدة إذا ؟  هاما نأخذ: السائل

  للتبعيض . بأامن حتتمل أن تكون بيانية ما جنزم أن قاعدة؛ ألنه ما دام  هاال ما نأخذ: الشيخ

إن اهللا ال يحب الظالمين  ((مثل: يف إثبات الصفات اآليات بعض االستدالل مبفهوم : ما القاعدة يف السائل

 أخرى, لكن فيه آيات ال يدل عليها نصوص أخرى:, ألن هذه قد يدل عليها نصوص أي حيب غري الظاملني ))

   ؟ (( إن اهللا ال يحب كل مختال فخور ))

  ذلك؛ أي نعم حيب من انتفى عنه هاتان الصفتان . عنهه حيب من انتفى : إيالشيخ

   ؟ غري هذه الصفةب كون متصفميكن ي: السائل

لكن نفي احملبة عن املختال الفخور  ة أخرى توجب حمبته؛: ميكن يتصف بصفة أخرى توجب كراهته وبصفالشيخ

  يدل على ثبوت احملبة لغريه أو لضده أحسن .

  : لكن هذا الضد هل هو من الصفات, السائل

, حيب اهللا الشخص لكن كما قلنا البغض واحملبة يتبعض ,لكن يتصف بصفات توجب بغضه ,أي نعم: الشيخ

  .وجه ويكرهه من وجه آخر ما مينع من 

   ؟ نعم يا آدم: الشيخ

هل االستدالل  وتلك األيام نداولها بين الناس )) ((بعض الناس إذا أصابتهم مصيبة استدل اآلية: : السائل

   صحيح ؟



  ويش تقولون يا مجاعة : الشيخ

  صحيح ؟ : الطالب

  أي نعم صحيح .: الشيخ

دائما على أن املنتصر هي اليت حيبها  بدقتال مثال بني طائفتني أنه ال أنه إذا حصل هل يؤخذ من هذا : السائل

   اهللا ؟

ألن اهللا تعاىل قد يبتلي األخرى يف هذه البلوى امتحانا؛ لكن ال جيوز أبدا أن نظن إن اهللا  ,أي نعم: الشيخ

  ة .يديل الباطل على احلق إدالة مستقر  سبحانه وتعاىل

وتلك  ((إذا كانت هناك فريقني لكرة القدم وانتصر فريق على اآلخر فاستدل الفريق الثاين بقوله تعاىل: : السائل

   هل هذا استهزاء بكالم اهللا عزوجل ؟ األيام نداولها بين الناس ))

ل ستدنفهل  , ويف اليوم الثاين بالعكس,ماذا تقولون ؟ يقول انتصر فريق يف كرة القدم على فريق آخر: الشيخ

وانتصار اآلخرين  ,أي نعم ميكن؛ انتصار األولني بأمر اهللا وقدره ؟ وتلك األيام نداولها بين الناس )) (( :يةاآلب

  أيضا بأمر اهللا وقدره .

وليمحص اهللا الذين آمنوا ويمحق الكافرين  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  ذنا فوائدها ؟ هذا خلصنا منها ؟ أخ)) 

  ما أخذنا؛ : الطالب

  : أخذنا؛ الطالب

  : املثبت مقدم على النايف.الشيخ

كم من هذه هي احلكمة الرابعة من حِ  وليمحص اهللا الذين آمنوا ويمحق الكافرين )) ((قال اهللا عزوجل: 

وليحمص اهللا  ((لنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يف أحد؛ الرابعة: الناس وما جرى ل كم مداولة األيام بنيحُ 

  .الذين آمنوا ))

يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل قد يبتلي املؤمن من أجل متحيصه؛ وقد ذكرنا أن التمحيص 

ال يصرب؛ الوجه الثاين: أن هزهز من وجهني؛ الوجه األول: بيان من إميانه صادق يصرب على الضراء؛ ومن إميانه مت

  هذه املصائب فيها متحيص للمؤمنني بتكفري السيئات.

ومن فوائدها الفائدة اخلامسة: حمق الكافرين؛ فيستفاد من هذا فائدة وهي: أن النعمة قد تكون سببا للنقمة؛ فإن 

  انتصار الكفار يوجب فرحهم وبطرهم حىت إذا بطروا حمقوا .



 إنه ال يفلح الظالمون )) (( ((وهذا كقوله:  ويمحق الكافرين )) ((افر مآله احملق؛ لقوله: ومن فوائدها: أن الك

  وأمثال ذلك كثري . إن اهللا ال يصلح عمل المفسدين ))

فإن هذا الفعل   يمحق ))و يمحص )) (( ((ومنها: أن اهللا سبحانه وتعاىل له التدبري الكامل يف عباده؛ لقوله: 

  كان فيه خري للمؤمنني وشر للكافرين .

أم هنا منقطعة مبعىن بل ومهزة االستفهام؛ واملراد باالستفهام  أم حسبتم أن تدخلوا الجنة )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

هنا احلسبان فأي ظننتم؛  حسبتم )) ((يعين أتظنون أن تدخلوا اجلنة ومل حيصل ما ذكر؛ وقوله:  ,هنا التوبيخ

وفيها ما ال عني رأت وال  ,اهللا سبحانه تعاىل هلم هاأن تدخلوا اجلنة )) وهي دار املتقني اليت أعد (( :مبعىن الظن

  هلا ويرجوا دخوهلا .لب بشر؛ وكل مؤمن ا البد أن يسعى أذن مسعت وال خطر على ق

الذين جاهدوا منهم؛ وملا تأيت على أربعة يعين واحلال أن اهللا ال يعلم  ,الواو هنا حالية ولما يعلم )) ((وقوله: 

أوجه يف اللغة العربية وقد ذكرناها فيما سبق؛ وهي هنا حرف نفي وجزم؛ ويفرق بينها وبني مل بأن مدخوهلا 

ولما يعلم  ((أي مل يذوقوا ولكنه قريب؛ وهنا قال:  بل لما يذوقوا عذاب )) ((مرتقب احلصول كقوله تعاىل: 

أي بذلوا جهدهم يف ولما يعلم اهللا الذين جاهدوا ))  ((م ولكن علمه بذلك قريب؛ وقوله: أي أن اهللا مل يعل ))

؛ فإن علم اهللا عزوجل نوعان: أزيل سابق ال يرتتب إعالء كلمته بالقتال يف سبيله؛ والعلم هنا ليس كالعلم األزيل

ويسميه بعض  ,وهذا هو الذي يرتتب عليه الثواب والعقاب ,بعد حصوله عليه ثواب وال عقاب، وعلم مبا حصل

ألنه  ,؟ علم الشيء بعد كونه ووجوده العلماء علم ظهور أي يعلمه ظاهرا بعد أن مل يكن؛ فاملراد بالعلم هنا أيش

  علم الذي يرتتب عليه الثواب والعقاب .الهو 

ويعلم  ((ذلوا جهدهم وطاقتهم يف إعالء كلمته؛ قلنا الذين ب ولما يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم )) ((وقوله: 

 ((وهلذا جاءت جمزومة لكنها حركت بالكسر اللتقاء الساكنني؛  ,يعلم معطوفة على يعلم السابقة الصابرين ))

(( ولما يعلم اهللا  :الفتح ؟ أنا ظننتها بالكسرةبأي الذين يصربون على ما أصام؛ عندكم  الصابرين )) ويعلمَ 

ولما يعلم اهللا الذين جاهدوا  (( :؟ ال بالفتح، نعم عندكممشكولة بس  هي )) وا منكم ويعلمَ الذين جاهد

  ؟  باجلزم عندك ,فيها أظن قراءة بالكسر الصابرين )) منكم ويعلمَ 

  وفيها خترجيان أشهرمها؛  ,العامة على فتح امليم ويعلم الصابرين )) ((قوله: : الطالب

  ؟  والثاين ؟ ضد العامة: الشيخ

بعد الواو املقتضية  ةقدر منصوب مث النصب بأن م ان: أشهرمها أن الفعلالعامة على فتح امليم وفيها خترجي: الطالب

للجمع فهي كقولك: ال تأكل السمك وتشرب اللنب، أي ال جتتمعا بينهما؛ وهو مذهب البصريني أو بواو 



أن فتحة  :يعرب بإعراب ما قبله؛ والثاين هذا الفعل أنحق  , يعنون أنه كان منالصرف وهو مذهب الكوفيني

 ,التقاء الساكنني والفعل جمزوم فلما وقع بعده ساكن آخر احتيج إىل حتريك آخره فكانت الفتحة أوىل ألا أخف

بفتح امليم واألول هو الوجه؛ وقرأ احلسن وابن يعمر وغريمها  ولما يعلم اهللا )) ((واإلتباع حبركة الالم كقراءة: 

  .بالرفع يعلم ))و ((  :وابن العالء روابن عم عنازوم بلما؛ فقرأ عبد الوارث يعلم يم عطفا على بكسر امل

 ((بالفتح؛  ويعلم الصابرين )) (( :ليست سبعية؛ إذا القراءتان األخريان ,لكن القراءة ليست سبعية: الشيخ

أن الواو واو املعية؛ كقوهلم: ال  :الوجه األولإلعراب؛ , وهنا فيها ثالثة أوجه يف ايعلم بالفتح ويعلم الصابرين ))

الف املعىن باختالف اللفظ، تقول: ال تأكل تخاتأكل السمك وتشرب اللنب؛ ولنقف على هذا املثال لننظر 

اللنب؛ فيكون هلا معىن آخر غري  اللنب؛ فيكون هلا معىن؛ وتقول: ال تأكل السمك وتشربِ  السمك وتشربَ 

  .اللنب؛ فيكون هلا معىن غري األول والثاين لسمك وتشربُ األول؛ وتقول: ال تأكل ا

  فما معناها على وجه األول ؟ 

  واو معية؛ : الطالب

  أيه ويش معناها ؟ ال تأكل السمك وتشرب اللنب ؟ : الشيخ

  ؛ السمك مع اللنب: يعين الطالب

فإن أكلت السمك على انفراد وشربت اللنب على انفراد فال بأس ؟ إذا يكون  ,بينهما : يعين ال جتمعالشيخ

  لكن احملرم اجلمع بينهما. ,السمك واللنب مباحني

  يا خالد على الضم ؟ ال تأكل السمك وتشرب اللنب ؟  طيب

  نهي عن أكل السمك وجواز شرب اللنب؛ : فيه الالطالب

   ,معلى اجلز  : أي نعم وإباحة شرب اللنب.الشيخ

  ال تأكلوا السمك وال تشربوا اللنب؛  :الطالب

  يعين كل واحد ممنوع سواء مجيعا أو على انفراد، متام زين .: الشيخ

هذا املقام يف مع علمه الصابرين؛ والصرب هنا يعين  ولما يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين )) ((

وفيه صرب  ,وفيه صرب عن معصية اهللا ,فيه صرب على طاعة اهللايشمل الصرب بأنواعه الثالثة؛ وذلك ألن اجلهاد 

صرب على طاعة اهللا ألن اإلنسان يصرب نفسه وحيبسها، قال اهللا تعاىل: الفيه فعلى األقدار املؤملة؛ أليس كذلك ؟ 

يه وحيبسها حىت خيرج يف اجلهاد؛ ف ,فالبد من أن يصرب اإلنسان نفسه كتب عليكم القتال وهو كره لكم )) ((

ألن صرب اإلنسان قبل  ,فإن هذا حيتاج إىل صرب وحتمل ,عن الفرار حني يتالقى الصفان ,صرب عن معصية اهللا



أمام وجهه فإنه قد يفر؛ وهلذا قال اهللا  ى السيوفأ, لكن بعد الدخول وإذا ر الدخول يف املعركة قد يكون حمتمال

صرب على  متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من اهللا ))؛ومن يولهم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو  ((تعاىل: 

ويعلم  (( مشقة؛ ففيها أنواع الصرب الثالثة:و  أقدار اهللا املؤملة ألن اجلهاد ال خيلوا من اجلراح ومن تعب ومن عنة

  .الصابرين )) 

ون أن يفعل السبب يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد: أن التمين رأس مال املفاليس؛ يعين كون اإلنسان يتمىن بد

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم اهللا  ((هذا خسران، رأس مال املفلس الذي لن حيصل شيئا؛ لقوله: 

  )) .... الذين جاهدوا منكم 

ليس اإليمان " ومن فوائدها: أن اجلنة ال تدرك بالتمين، كما قال بعض السلف احلسن البصري رمحه اهللا: 

وإنما اإليمان ما وقر في القلب وصدقته " ليس بالتمين بالقلب وال بالتحلي باملظهر  " بالتمني وال بالتحلي

  ."األعمال 

واجلهاد إلعالء   ,ألنه بذل النفوس يف طاعة اهللا ,ومن فوائدها: أن اجلنة غالية رخيصة؛ غالية لكون مثنها غال

سابق إىل أن يكون ممن يكتب املوفق ي, وهلذا جتد كلمته؛ رخيصة ألن هذا األمر على من سهله اهللا يسري جدا

  امسه يف اجلهاد حىت خيرج فيجاهد يف سبيل اهللا .

ولما يعلم اهللا الذين  ((ه؛ لقوله: حن العبد مبا يدل على صربه أو ضجر ومن فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل ميت

  جاهدوا منكم ويعلم الصابرين )) .

 ما يعلم ))ول ((أو مثوبة البد أن يسبقه ما ميتحن فيه العبد؛ لقوله:  ومن فوائدها: أن جزاء اهللا سواء كان عقوبة

  فالبد من امتحان أوال لينظر .

األزيل ال يرتتب عليه الثواب والعقاب؛ وإمنا يرتتب الثواب والعقاب على علم اهللا اهللا عز وجل ومنها: أن علم 

  املقرون بالفعل الذي يكون علما بالشيء بعد وجوده .

وال فرق بني ولما يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ))  ((دها: أن اجلهاد سبب لدخول اجلنة؛ لقوله: ومن فوائ

اجلهاد بالسالح واجلهاد بالعلم، كالمها جهاد بل قد حتتاج األمة اإلسالمية إىل جهاد العلم أكثر مما حتتاج إىل 

مها يف األمة اإلسالمية، البد من وجود ولكنه البد من وجود ,وقد يستويان ,وقد يكون بالعكس ,جهاد السالح

لمه ألن اجلهاد ال ينزل عَ  ,مسلحني يقاتلون الكفار بالسالحود طلبة العلم، البد من وجود البد من وج ,علماء

  إىل يوم القيمة البد أن يكون قائما .



علم أن اجلزاء يكون وا ويعلم الصابرين )) ((ومن فوائد هذه اآلية: أن الصرب سبب لدخول اجلنة أيضا؛ لقوله: 

كذلك ثواب الصرب اجلنة دل على عظم مرتبتهما يف دين اهللا فإذا كان ثواب اجلهاد اجلنة و  ,على قدر العمل

  عزوجل .

صرب؛ صرب على ما يالءم الطبيعة ليس بألن ال ,ومن فوائدها: أن الصرب درجة عالية لكنه حيتاج إىل مصبور عليه

ب عليه ماء باردا يف يوم حار ال يقال إنه صابر؛ أليش ؟ هذا حتت الدش يصقال لإلنسان الذي وقف وهلذا ال ي

  م الطبيعة .له من شيء يعانيه اإلنسان ال يالءيالءم طبيعته، هذا يالءم الطبيعة؛ الصرب البد 

  ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

بكم مؤكد ؟ اجلملة هنا مؤكدة ف لقد كنتم )) (( :أكد اهللا هذه اجلملة إلقامة احلجة عليهم )) ولقد كنتم(( 

 تمنون الموت من قبل أن تلقوه )) (( :، وبالالم الواقعة يف جوابه، وبقد؛ كنتم فيما مضىبثالثة؛ بالقسم املقدر

كثري من الم سبيل اهللا؛ وذلك أنه كما يعلوت يف ولكنهم يتمنون امل ,وكانوا يتمنون املوت ال املوت على الفراش

فإن غزوة بدر مل يكن اخلروج فيها للغزوة ولكن ألخذ العري؛  ,الناس ختلف عن بدر مجاعات كثرية من الصحابة

ولكن اهللا مجع  ,ث مائة وبضعة عشر رجال على أم يريدون العريوهلذا مل خيرج من أهل املدينة كلهم إال ثال

ومتىن الذين مل  ,استشهد من املسلمني حنو ثالثة عشر رجال لى غري ميعاد؛ فاستشهد منعدوهم ع بينهم وبني

يدركوا هذه الغزوة أن قد خرجوا فيها والسيما الشباب منهم؛ وهلذا ملا استشارهم النيب عليه الصالة والسالم يف 

ما الذين ختلفوا يف بدر؛ ماذا كانوا والسي ؛ال، خنرج :غزوة أحد أخيرج إىل العدو أم يبقى يف املدينة ؟ كلهم قالوا

يا ليتنا خرجنا، يا ليتنا  :يقول ,يتمنون بذلك ؟ الشهادة كما استشهد إخوام يف بدر؛ فهم كانوا يتمنون املوت

، هذا التمين، أن يتمىن قتلنا يف بدر، يتمنون املوت؛ والتمين هو أن اإلنسان يطلب تقديرا ما يصعب حصوله

ما يصعب حصوله سواء كان يصعب مث حيصل أو يصعب وال حيصل؛ وهلذا يقع التمين ـ يعين يف القلب ـ تقديرا 

  على األشياء املستحيلة كقول الشاعر:

  ؛يوما     فأخربه مبا فعل املشيب أال ليت الشباب يعود

نون املوت يعين يف ويكون يف الشيء الذي فيه العسر ولكنه قليل؛ إذا يتمطيب, وهل يعود ؟ ال ميكن أن يعود؛ 

     در استشهدوا فقتلوا يف سبيل اهللا.نفوسهم يتمنون أم كانوا مع أهل ب

وأنتم تنظرون ))  (( يعين فقد حصل لكم ما متنوه، الذي متنوه حصل لكم من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه )) ((

هل هي مؤكدة أو مؤسسة ؟  )) وأنتم تنظرون ((أشد ما يكون إحساسا؛ وتأمل قوله: على يعين رأيتموه وأنتم 

ألن اإلنسان قد يرى  ,ألن من رأى فقد نظر؛ ولكنها يف احلقيقة مؤسسة :قال ؛على أا مؤكدة أكثر املفسرين



 ,قد ركز فهذا نظر خاص اولكن ال حيقق ما رأى، قد يرى الشيء وهو غافل عنه؛ لكن إذا رآه وهو ينظر إليه متام

وع زيادة, التوكيد نوع من ى ذلك ألن األصل يف الكالم التأسيس؛ ألن التوكيد نأخص من النظر العام؛ حنملها عل

  الزيادة .


